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 اران معتاد به مواد مخدر در بدخشانگچندوچون آموز 
 

 فیض آباد -خوشقدم عثمانی  

 

  19 -6 -91شنبه 
 

در انرام به مواد مخدر اند. آنها از ترس  اننهره معلم در بدخشان معتاد  0099حد اقل 

را کتمان میهننرد. امرا ترا هنروز میدهند، معتاد بودن خودتداوی وظیفه شانسا از دست 

 بسای تداوی آنها بسنامه ونژه ای روندست نیست.

هررای وتنررت بدخشرران برره نررا عررس  ا تمرراعی اسررتفاده تسنرراا دراکثسنررت و سرروا ی 

مبرردش شررده وتعرردادی زنررادی ازمررسدم ، 

انرررو مرررواد زهرررسی و کشرررنده را برررسای 

تسررررررهیو ودرمرررررران مسن رررررران شرررررران 

بخصررروط الفررراش اسرررتفاده مررری کننرررد. 

ی درمنالقی کره بره خردماح  ر ی حت

دست رسی دارند، بازهم تسناا مورد 

 استفاده قسارمیگیسد. 

انررو امررس باعرری افرراانز تعررداد زنررادی 

 معتادان گسدنده وانو وضعیت حتی شاگسدان مهاتب را نیامتاثس ساخته است.

دردآور ازهمرره اننهرره تعررداد برری شررماری از آموزگرراران مهاتررب درو سرروا ی هررای 

 وتنت که مشغوش تدرنس اند، معتاد به مواد مخدر هستند. دوردست انو

شرماری از معلمران کرره معتراد بره مررواد مخردر هسررتند از زنرد گری فعلرری خرود شررهانت 

نموده می گونند: "در وضعیتی که ما فعال قسار دارنم درست نیست که ما به  رفت 

 ندارنم"نا آموزگار در  نف داخل شونم اما چاره نیست چساکه ما دنگس عواند 
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آنهامدعی اند، با آنهه دو ت وظیفه دارد ترا تردابیسی را برسای ترداوی مرا روی دسرت 

 بگیسد، اما متاسفانه هیچ اقدامی در زمینه  ورح نگسفته است.

نهتو ازانو آموزگاران در و سوا ی زنباا که نخواست نامز فرا  شرود مری گونرد: 

 ود داشرت کره از لسنر  دروقت  نگ های داخلی، تسناا زنادی درانو وتنت و»

و سررروا ی هرررای وردور، بهرررارا و رررسم بررره انرررو و سررروا ی انتقررراش داده میشرررد وبررره 

بسیارآسانی دراختیار ما قسارمیگسفت که با خوردن و دود کسدن آن، ازآن زمران ترا 

حرراش معترراد هسررتیم وبرردون تسنرراا نمرری ترروانیم ترردرنس کنرریم . زنررسا موقعیهرره برردون 

 «نم، خواب مان میبسد و تدرنس کسده نمیتوانیمکشیدن تس ناا داخل  نف میشو

به گفته وی حات آنها ازاعتیاد به مواد مخدر پشیمان شده اند چسا که برا سره ترا چهرار 

 هاارمعا  که ازشغل معلمی بدست می آورند، توانانی خسنداری تسناا را ندارند.

را ترامیو معا  را که از معلمی بدست می آورنم،مخارر زندگی مان » وی میگوند:

کسده نمی تواند، چساکه ازانو پوش، نا مقدار  را بسای تسنراا ومقرداردنگس آنرسا 

 «به قسضدار میدهیم. دنگس امهاناح دراختیار ندارنم تا خود را تداوی کنیم

وی خرالس نشران سراخت کرره اگرس مقامهرای معرار  درزمینرره تو ره نهننرد، وضررعیت 

 واهد شد.مهاتب بدتس شده وبه آمار معتادنو افاوده خ

برره گفترره او تررا هنرروز هرریچ مسکررا تررداوی معتررادنو درآن و سرروا ی و ررود نرردارد وتنهررا 

دفتس)اگه انف( چند سراش پریز بسنامره ترداوی معترادنو را روی دسرت گسفتره برود کره 

درنبود ادونه کافی وامهاناح تزم کسانی را که ت ت تداوی قسار دادند، آنها دوباره 

 به مواد مخدر روی آوردند.

ی که تصمیم گسفته است تا ازانو عمل دست بسدارد،و ری نیازمنرد ترداوی میباشردو و

نگسان انو است که اگس پیشنهاد بسای تداوی نمانند آنهارا از وظیفه اخسار مینمانند. 

بنررا بررسای اننهرره مررسدم ازاعتیرراد آنهررا آگرراهی نداشررته باشررند ومقامهررا درزمینرره چیررای 

 وچس  را تس یح میدهند.  ندانند، سهوتی بادود هیسونو،تسناا

آموزگاردنگسی از و سوا ی شغنان کره او نیرا نخواسرت نرامز فرا  شرود، میگونرد: 

درابتدا فهس نمی کسدم که معتاد شوم چساکه مو بسای اعتیاد نری بلهره برسای تسرهیو 

درد خود مانند سس دردی،تب وسسفه از تسناا استفاده می نمودم و انرو نرا عرادح 

می باشد وانو امس سبب می شود که مرسدم اهسرته آهسرته معتراد   عادی درمیان مسدم

 شوند و وقتیهه معتاد شدند، دنگس به آسانی نمی توانند از اعتیاد دست بسدارند.
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به گفتره وی، آنهرا از اعتیراد بره مرواد مخردر پشریمان هسرتند واگرس ت رت ترداوی قرسار 

اد بره مرواد مخردر گیسند بهبرود خواهنرد نافرت و ری ازترس  اننهره ب یری معلمریو معتر

 وظیفه شان را ازدست دهند، معتاد بودن شان را کتمان میهنند.

مقامهررای معررار  بانرردبا درنتررس داشررت مشررهالح معلمرران بسنامرره » وی مرری افاانررد:

ترداوی معلمرران را کره معترراد هسرتند برره  رورح  معرری روی دسرت بگیسنررد وبره انررو 

 «مشهل پانان دهد.

ی ترداوی معترادنو درانرو و سروا ی و رود نردارد به گفته او، هیچ مسکرا درمرانی برسا

واگس قسار بسانو باشرد کره آنهرا ت رت ترداوی درمسکاوتنرت قسارگیسند،بانرد بره آنهرا 

شان را ازدست نمری دهنرد. چرسا بسریاری معلمران هرسا   المنان داده شود که وظیفه

دارنررد، زمررانی ت ررت تررداوی قسارگیسنررد، افررسادی دنگررسی برره عررو  آنهررا اسررتخدام 

 ود. میش

نفرسمعلم معتراد بره مرواد مخردر  0099با انو حاش مقامهرای معرار  دربدخشران امرار 

بسنامرره  9919ومشررهالح آنرران را درانررو وتنررت تاهیررد نمرروده میگوننررد کرره در سرراش 

 سسوی  دند را به منتور درنافت آمار دقی  معتادان روی دست گسفته اند.

ان و سرروا ی هررای مررسزی معلمرر»عبرردا معبودودودی،رهیس معررار  بدخشرران گفررت: 

چررون شغنان،اشهاشررم،زنباا وواخرران ازسررا های بسرریار دور برره انررو لررس  معترراد 

تو از آموزگراران 0099هستند ولب  سسوی که درسا های گذشته انجام دادنم تقسنبا 

به مواد مخدر معتاد بودند وحات با راه اندازی نا سسوی دنگس میخرواهیم کره آمرار 

 «اختیار داشته باشیم تا در هت تداوی آنها اقدام نماهیم.دقی  تسی از معتادان در

به گفته وی رناست معار  به مدنسنت های معار  دستور داده است تا به  ورح 

غیررس مسررتقیم افررساد معترراد را شناسررانی نمرروده و هررت تررداوی برره ارگانهررای مسبررول 

 معسفی گسدند.

معلمان را مبنی بس اننهه رناسرت معرار  درزمینره ترداوی آنهرا ترو هی او ادعاهای 

هیچ گاهی درانو ق یه بی تفراوح نبروده   رناست معار »ندارد، ردنموده میگوند: 

واننهه بسیاری معلمران ترا هنروز ترداوی نشرده انرد، مشرهل خرود شران بروده اسرت کره 

هرا المنران داده کره اگرس کتمان کاری کسده اند درحا یهه رناست معار  باربار بره آن

تثبیت شود که شرما معتراد هسرتید، انرو رناسرت درهمراهنگی برا موسسراح مسبرول بره 

تداوی شما اقدام خواهد کسد و ی نگسانی های را که آنهادارند درواقع تشخیص آنهرا 

ای احصرراهیه گیررسی غیررس مسررتقیم  را دشرروار سرراخته اسررت برره همرریو منتررور بسنامرره

 .«نامخفیانه را آغازنمودنم
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بررا آنهرره رناسررت معررار  مرردعی اسررت کرره بسنامرره ای را بررسای تررداوی انررو گررسوه 

آموزگاران روندست دارد، اما گفته میشود که انرو پسوگرسام پرس از انجرام سرسوی و 

 شد. تثبیت انو معلمیو ا سا خواهد

 


